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Wykonywanie przez gminy zadań
z zakresu gospodarki mieszkaniowej
Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, czerwiec 2019 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Nieprawidłowości stwierdzone w dotychczasowych kontrolach NIK
m.in.:
‒ niezaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnot samorządowych
‒ nieracjonalne wykorzystywanie zasobów mieszkaniowych
‒ nieprawidłowy stan techniczny zasobów mieszkaniowych
 Kontrola sugerowana przez organ Sejmu RP
 Gminy w ramach zadań własnych prowadzą 61,6% mieszkań
chronionych
 Z przekazów medialnych i danych MRPiPS wynikało, że w Polsce jest
za mało mieszkań chronionych

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy gminy prawidłowo realizowały zadania z zakresu gospodarki
mieszkaniowej?
W szczególności:
 Czy gminy zgodnie z przepisami, rzetelnie i gospodarnie zarządzały
gminnym zasobem mieszkaniowym?
 Czy gminy rzetelnie realizowały zadania w zakresie utrzymania
i eksploatacji gminnych zasobów mieszkaniowych?
 Czy mieszkania chronione i osoby w nich zamieszkujące były otoczone
wymaganą pomocą i nadzorem?

03 Kogo kontrolowaliśmy?
54 jednostki z terenu siedmiu
województw, tj.:
–

kujawsko-pomorskiego

–

lubelskiego

–

lubuskiego

–

mazowieckiego

–

opolskiego

–

śląskiego

–

warmińsko-mazurskiego

W każdym województwie skontrolowano
trzy urzędy gmin i trzy ośrodki pomocy
społecznej. Dodatkowo w 11 gminach
jednostki zarządzające komunalnym
zasobem mieszkaniowym i w jednej gminie
Środowiskowy Dom Samopomocy
(prowadzący mieszkania chronione)

Źródło: Opracowanie własne NIK.

04

Stwierdzony stan – istotne problemy występujące

w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi

 Niewystarczający i nieadekwatny do potrzeb zasób mieszkaniowy gmin
 Znaczna liczba pustostanów (szczególnie w większych miastach)
– w kontrolowanym okresie liczba pustostanów wzrosła
o ok. 25%
– często są to lokale w budynkach zabytkowych
– potrzeba dużych nakładów finansowych na ich remont oraz
przystosowanie do obecnych standardów

Stwierdzony stan – istotne problemy występujące

05 w gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi (2)

 Obowiązek zapewnienia lokali socjalnych osobom eksmitowanym,
które na mocy wyroków sądowych otrzymały prawo do lokalu
socjalnego
– w przypadku niedostarczenia lokalu, obowiązek wypłaty
odszkodowania – w kontrolowanym okresie wypłacono łącznie
15,6 mln zł w związku z niedostarczeniem lokali w przeszło
3 tys. przypadków
– skala zjawiska bardzo zróżnicowana i zależna od wielkości gminy
 Niepłacenie czynszów przez najemców
– problem wystąpił w 19 spośród 21 gmin objętych kontrolą
– wzrost należności z tego tytułu wyniósł, w okresie objętym
kontrolą, łącznie ok. 10% (wzrost w poszczególnych gminach
od 3% do ok. 100%)

06

Stwierdzony stan – jak gminy radzą sobie z problemami?
Przykłady dobrych praktyk
 Podejmowanie ze strony gmin działań pozawindykacyjnych mających
na celu pomoc dłużnikom w spłacie ich zobowiązań, np.:
– stworzenie możliwości odpracowania zadłużenia (głównie
zatrudnienie przy pracach porządkowych)
– mediacje w sprawie spłaty zadłużenia lub rozłożenia zobowiązań
na raty
 Wynajem od spółdzielni mieszkaniowej lokali o zaniżonym standardzie
z przeznaczeniem na lokale socjalne dla osób eksmitowanych z tej
spółdzielni

07

Stwierdzony stan – zmiany zachodzące w liczebności

komunalnych zasobów mieszkaniowych
w skontrolowanych gminach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – zmiany zachodzące w liczbie

08 oczekujących na mieszkania z zasobów komunalnych
skontrolowanych gmin

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

09 Wyniki badania kwestionariuszowego
 W wyniku analizy danych
pozyskanych w badaniu
kwestionariuszowym
stwierdzono podobne
tendencje i zjawiska, jak
w kontroli bezpośredniej, tj.:
– zmniejszenie liczebności
zasobów mieszkaniowych
o ok. 6,1%, w tym
zmniejszenie liczebności
mieszkań komunalnych
o 8,5%, a zwiększenie
liczebności lokali socjalnych
o 7,6% i pomieszczeń
tymczasowych o 24,1%)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego.

10 Wyniki badania kwestionariuszowego
 zwiększenie liczby
oczekujących
na mieszkania z zasobów
komunalnych o 50%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego.

11 Wyniki badania kwestionariuszowego
 wzrost liczby pustostanów łącznie o 14% oraz występowanie ich
znacznej liczby w większych gminach miejskich (wg stanu na
30 czerwca 2018 r. Bytom – 1654, Chorzów – 815, Toruń – 465)
 problem braku możliwości dostarczenia lokali socjalnych przyznanych
w wyniku wyroków sądów, a co za tym idzie wypłaty odszkodowań
wykazały głównie gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Gminy wiejskie
w zdecydowanej większości (ok. 87%) nie wykazały w kwestionariuszach
tego problemu
 wzrost zadłużenia z tytułu niepłacenia czynszów: w gminach wiejskich
o ok. 29,5%, w miejskich o 20,5% i miejsko-wiejskich o 4,3%

12

Stwierdzony stan – nieprawidłowości dotyczące warunków

organizacyjno-prawnych związanych z zarządzaniem
lokalami mieszkalnymi

 W dwóch spośród 21 skontrolowanych gmin nie opracowano
i nie uchwalono Programów Wieloletnich, a w czterech gminach projekty
Programów Wieloletnich zostały przedłożone radom gmin
z kilkumiesięcznym opóźnieniem
 W sześciu spośród 19 gmin posiadających Programy Wieloletnie,
dokumenty te nie w pełni odpowiadały wymogom ustawy o zasobie
mieszkaniowym
 Dwie spośród 21 gmin nie posiadały Zasad wynajmowania lokali,
a cztery kolejne zawarły w tym dokumencie zapisy niezgodne z ustawą
o zasobie mieszkaniowym
Brak ww. dokumentów powodował, że gminy te prowadziły okresowo
(przez lata lub miesiące) gospodarkę swoimi zasobami mieszkaniowymi bez
kluczowych dokumentów regulujących podstawowe kwestie w tym obszarze

Stwierdzony stan – stan techniczny mieszkaniowego

13

zasobu gmin



Większość skontrolowanych gmin (67%) nierzetelnie realizowała obowiązki
związane z utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym
budynków i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego:
–

w trzech gminach stwierdzono, że stan techniczny badanych budynków
stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób w nich przebywających,
o czym NIK poinformowała kierowników jednostek kontrolowanych,
w tym w dwóch przypadkach również właściwych PINB

–

w dwóch gminach stwierdzono brak książek obiektu budowlanego

–

w siedmiu gminach stwierdzono nierzetelne prowadzenie książek obiektów

–

w trzech gminach, w okresie objętym kontrolą, w ogóle nie zlecano i nie
przeprowadzano kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków,

–

w dziewięciu gminach nie w pełni realizowano zalecenia z kontroli stanu
technicznego budynków

–

w 11 gminach (52%) stwierdzono brak świadectw charakterystyki
energetycznej dla części budynków

Stwierdzony stan – przykłady stanu technicznego

14 i estetycznego kontrolowanych budynków
Obejście wraz z gromadzonymi i składowanymi przedmiotami
przy budynku socjalnym w mieście Rybniku

Budynek socjalny w mieście Radom

Źródło: Ustalenia kontroli NIK.

15 Stwierdzony stan – prowadzenie mieszkań chronionych
 We wszystkich kontrolowanych gminach opracowano i przyjęto
w drodze uchwały zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym oraz określono zasady prowadzenia tych mieszkań
 Zadania prowadzenia mieszkań chronionych były przekazane
do realizacji ośrodkom pomocy społecznej
 Miejsca w mieszkaniach chronionych były przyznawane osobom
uprawnionym do korzystania z tej formy pomocy społecznej
 Osobom przebywającym w mieszkaniach chronionych zapewniono
wymaganą opiekę i pomoc

16

Stwierdzony stan – liczba mieszkań i miejsc w mieszkaniach
chronionych w gminach objętych kontrolą

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

 Tylko w jednej gminie liczba chętnych do zamieszkania w mieszkaniach
chronionych przekraczała liczbę miejsc oferowanych przez gminę


W pozostałych 20 gminach stwierdzono niepełne wykorzystanie mieszkań
chronionych

17 Stwierdzony stan – prowadzenie mieszkań chronionych
Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie prowadzenia mieszkań
chronionych polegały m.in. na:
 niepełnym dostosowaniu mieszkań chronionych do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo, które w nich przebywały (w pięciu
gminach spośród 12, w których w mieszkaniach chronionych
przebywały osoby niepełnosprawne ruchowo)
 niedokonywaniu oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia lub
sporządzaniu tej oceny w terminie dłuższym niż określony przepisami
(w siedmiu na 21 OPS)
 nieprawidłowym określaniu odpłatności za pobyt w mieszkaniu
(w dwóch na 21 OPS)
 pobieraniu odsetek w związku z nieterminowymi płatnościami
za pobyt w mieszkaniu chronionym (w czterech na 21 OPS)

18

Wyniki badania kwestionariuszowego w zakresie mieszkań
chronionych – liczba gmin objętych badaniem kwestionariuszowym,
w których zostały utworzone mieszkania chronione

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego.

 Na 445 gmin, które wzięły udział w badaniu kwestionariuszowym prowadzenie
mieszkań chronionych wg stanu na 1 stycznia 2015 r. wykazały tylko 33 gminy,
a wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. – 41 gmin

19

Wyniki badania kwestionariuszowego w zakresie
mieszkań chronionych (2)
 Gminy, które nie posiadają własnych mieszkań chronionych
w nielicznych przypadkach (27 z 404 gmin) wykazały, że zabezpieczają
zapotrzebowanie lokalnej społeczności na mieszkania chronione
 Gminy te kierują potrzebujących do mieszkań prowadzonych przez
powiat – 44,4% gmin, inną gminę – 18,5%, podmiot niepubliczny
– 14,8% i inne podmioty – 29,6%.
 Jako przyczyny nieprowadzenia mieszkań chronionych gminy
wskazywały:
– brak zapotrzebowania na mieszkania chronione (81,4%),
w tej grupie wystąpiły głównie gminy wiejskie (84,4%)
– brak odpowiednich lokali i funduszy na utworzenie i utrzymywanie
mieszkań chronionych (11,9%)

Stwierdzony stan – nadzór gmin nad jednostkami

20 zarządzającymi gminnym zasobem mieszkaniowym
oraz prowadzącymi mieszkania chronione

 Podstawowymi formami nadzoru nad jednostkami zarządzającymi,
w imieniu gminy, komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz nad
ośrodkami pomocy społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań
chronionych były:
– analiza składanych sprawozdań i raportów
– spotkania bezpośrednie, na których omawiano bieżące sprawy
 Przeprowadzano także kontrole dotyczące różnych aspektów
działalności tych jednostek
 Stwierdzono brak wystarczającego nadzoru gmin nad dziewięcioma
spośród 11 skontrolowanych jednostek zarządzających komunalnym
zasobem mieszkaniowym i ośmioma OPS w zakresie prowadzenia
mieszkań chronionych

21 Ocena ogólna
Skontrolowane gminy, w większości przypadków, nie w pełni
prawidłowo, rzetelnie i gospodarnie realizowały zadania w zakresie
tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej. Brak możliwości zaspokojenia na bieżąco
wszystkich potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych wynikał
z niewystarczającego i często nieadekwatnego do potrzeb zasobu
mieszkaniowego tych gmin. Zabezpieczenie odpowiedniej liczby lokali,
eksploatacja i utrzymanie prawidłowego stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego są związane z możliwościami finansowymi gmin,
na co w dużej mierze wpływ mają czynniki niezależne od gmin.
Najistotniejszym z nich jest obowiązek zapewnienia lokali socjalnych
dla osób z wyrokami sądowymi o eksmisji. Czynnikami wpływającymi
istotnie na kondycję finansową gmin są również trudności ze
ściągalnością należności czynszowych, co wpływa negatywnie na
poziom pozyskiwanych dochodów gmin. Problemem są także wysokie
koszty utrzymania wyeksploatowanej substancji mieszkaniowej,
szczególnie tej o charakterze zabytkowym.

22 Ocena ogólna
Cześć gmin nie posiadała aktualnych podstawowych dokumentów
regulujących sprawy związane z gospodarką komunalnym zasobem
mieszkaniowym, tj. Programów Wieloletnich czy Zasad
wynajmowania lokali. Opracowanie i uchwalenie powyższych
dokumentów jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy o zasobie
mieszkaniowym.
NIK podkreśla, że w gminach, w których obowiązywały Zasady
wynajmowania lokali, proces przyznawania mieszkań, poza
sporadycznymi przypadkami, przebiegał zgodnie z tymi Zasadami oraz
z dochowaniem wymogu poddania kontroli społecznej spraw
związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o przydział
mieszkań i lokali socjalnych.
We wszystkich kontrolowanych gminach, były podejmowane działania
windykacyjne dotyczące niepłaconych czynszów, niemniej jednak
stwierdzono wzrost zaległości z tego tytułu oraz przypadki opóźnień
w podejmowanych działaniach windykacyjnych.

23 Ocena ogólna
W znacznej części gmin, kontrola NIK stwierdziła niepełną realizację
zaleceń sformułowanych w wyniku przeglądów technicznych
budynków dotyczących wykonania remontów i napraw w tych
budynkach oraz przypadki zaniechania przeprowadzania
obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego budynków
przez jednostki odpowiedzialne za gospodarkę zasobem
mieszkaniowym.
NIK stwierdziła także, w kilku gminach, brak książek obiektu
budowlanego lub prowadzenia ich niezgodnie z obowiązującymi
przepisami nawet przez cały okres objęty kontrolą.
Działania gmin dotyczące tworzenia mieszkań chronionych były
w większości przypadków prawidłowe. We wszystkich jednostkach
objętych kontrolą mieszkania były przydzielane osobom
uprawnionym, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy
społecznej. Rodzaj wsparcia był indywidualnie uzgadniany
i dostosowywany do potrzeb osoby ubiegającej się o miejsce
w mieszkaniu chronionym.

24 Wnioski
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności jest ważnym
zadaniem gmin, ale jest też jednym z wielu istotnych zadań z jakimi
samorządy gminne muszą się zmierzyć, aby zaspokoić potrzeby i oczekiwania
swoich mieszkańców.
Biorąc pod uwagę społeczne znaczenie tego problemu oraz stwierdzone
trudności gmin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swoich
mieszkańców wynikające z braku środków finansowych, NIK wnioskuje
do organów administracji rządowej o podejmowanie dalszych systemowych
działań wspomagających gminy w rozwiązywaniu problemów związanych
z wykonywaniem przez nie zadania zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
wspólnot samorządowych, w tym dotyczących:
 obowiązku zapewnienia lokali socjalnych osobom eksmitowanym, którym
na mocy wyroku sądu lokal taki został przyznany,
 utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym i racjonalnego
zagospodarowania substancji mieszkaniowej stanowiącej budowle
zabytkowe.

25 Wnioski do prezydentów, burmistrzów i wójtów
 Podejmowanie, w zależności od potrzeb, dalszych intensywnych działań
w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego, szczególnie o mieszkania
socjalne, na które jak wynika z ustaleń kontroli jest największe
zapotrzebowanie.
 Rzetelne wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania istniejącego zasobu
mieszkaniowego we właściwym stanie estetycznym i technicznym.
 Podejmowanie pozawindykacyjnych działań wspomagających lokatorów
zalegających z opłatami czynszowymi, w spłacie zadłużenia.
 Zwiększenie dostępności do informacji o możliwości korzystania z mieszkań
chronionych jako formy pomocy społecznej.
 Zwiększenie nadzoru nad jednostkami zarządzającymi w imieniu gmin
komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz nad ośrodkami pomocy
społecznej w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych.
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